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Besluitenlijst raadsvergadering 10 juli 2017 (BSL17.0034)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. Hij deelt mee
dat na de vergadering nog een hapje en drankje beschikbaar is in het bedrijfsrestaurant.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Van Deutekom.
5. Vaststellen agenda.
De fracties van het CDA, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, D66, de VVD en de PvdA
kondigen een motie aan bij agendapunt 8, het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor
de renovatie van scholen aan de Drooghe Bol.
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, Vermooten en de Vrije Socialisten
kondigen een amendement aan bij agendapunt 9, het voorstel tot het vaststellen van de
programmarekening 2016.
De fractie van Beter voor Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het
verplaatsen van de coffeeshops. De motie is als punt 10 toegevoegd aan de agenda.
De fracties van het CDA en de VVD kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan over de
toekomst van de pulsvisserij. De motie is als punt 11 toegevoegd aan de agenda.
De fractie van Beter voor Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het
realiseren van een overdekte en verwarmde wachtruimte bij het centraal station. De motie is als
punt 12 toegevoegd aan de agenda.
Hamerpunten
6. Voorstel tot het benoemen van leden van de Rekenkamercommissie Den Helder.
De raad besluit bij acclamatie:
1. mevrouw S. Bremer-Dijkhuis per 6 september 2017 voor een periode van drie jaar te benoemen
als lid van de Rekenkamercommissie Den Helder;
2. de heer M.E. van den Heuvel per 6 maart 2018 voor een periode van drie jaar te benoemen als lid
van de Rekenkamercommissie Den Helder.
Mevrouw Bremer legt de eed af en de heer Van den Heuvel legt de belofte af. Beiden ontvangen
bloemen. De vergadering is kort geschorst om de raadsleden in de gelegenheid te stellen de
benoemde leden van de rekenkamercommissie te feliciteren.
7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de ingebruikname van
Drs. F. Bijlweg 3 door SO school De Meerpaal.
De raad besluit unaniem:
1. een bedrag van € 261.100,- inclusief bijkomende kosten en BTW beschikbaar te stellen voor
aanpassing en verhuiskosten van het te betrekken pand aan Drs. F. Bijlweg 3, en dit te onttrekken
uit de egalisatiereserve onderwijshuisvesting;
2. de verkoopopbrengst van het pand Cederhout 1 tot een maximum van onder (1) genoemd bedrag,
toe te voegen aan de egalisatiereserve onderwijshuisvesting;
3. de bijbehorende begrotingswijziging BGW17.0007 vast te stellen.
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8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de renovatie van scholen aan de
Drooghe Bol.
De raad besluit unaniem:
1. een bedrag van € 2.800.000,- beschikbaar te stellen voor aanpassing en renovatie van de scholen
De Hofstee en De Rank aan Drooghe Bol in Julianadorp;
2. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
De fracties van het CDA, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, D66, de VVD en de PvdA dienen
een motie in (M 8.1), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
- om te stimuleren dat de basisscholen De Hofstee, De Rank en De Vloedlijn samen met de
Stichting Kinderopvang Den Helder de samenwerking weer opzoeken en de gesprekken tot
vorming van een brede school weer opgepakt worden;
- de raad middels een raadsinformatiebrief in het vierde kwartaal van 2017 te informeren over het
bovenstaande.
Op basis van de toezegging van wethouder Van der Paard dat het college van burgemeester en
wethouders de motie overneemt, trekken de indieners hun motie in.
Bespreekpunten
9. Voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2016.
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, Vermooten en de Vrije Socialisten
dienen een amendement in (A 9.1) waarmee beslispunt 5 uit het ontwerpbesluit RB17.0031 wordt
verwijderd en beslispunt 6 wordt hernummerd.
De raad besluit in meerderheid (13/18):
het bovenstaande amendement te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie,
de PvdA, Beter voor Den Helder en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen voor het amendement.
De raad besluit vervolgens in meerderheid (30/1):
1. de programmarekening 2016 vast te stellen;
2. het voordelig saldo van € 4.171.000 te storten in de Algemene Reserve;
3. de niet bestede budgetten 2016 ten bedrage van € 1.420.000 toe te voegen aan de budgetten van
2017 en te onttrekken aan de Algemene Reserve;
4. € 200.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve EFRO-Port 4 Innovation;
5. het restant van het voordelig saldo ten bedrage van € 2.751.000 vanuit de Algemene Reserve te
storten in de bestemmingsreserve Strategische Visie;
6. de uit dit besluit voortvloeiende begrotingswijziging BGW17.0008 vast te stellen.
De fractie van Sociaal Lokaal Den Helder stemt tegen het voorstel.
10. Motie over het verplaatsen van de coffeeshops.
De fractie van Beter voor Den Helder dient een motie in (M 10) waarmee het college van
burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
1. het draagvlak onder inwoners en ondernemers, die in de directe omgeving van de beoogde
locaties voor de coffeeshops zijn gesitueerd, zwaar mee te laten wegen bij de keuze voor de
nieuwe locaties;
2. spreiding van de coffeeshops binnen de gemeentegrenzen na te streven;
3. de gemeenteraad actief te informeren over het hiervoor genoemde.
Op basis van de beraadslagingen hebben de indieners het dictum van de motie als volgt gewijzigd:
“draagt het college van burgemeester en wethouders op geen ontwikkelingen te laten doorgaan
voordat deze materie in de commissie is besproken.”
Op basis van de toezegging van wethouder Kuipers dat het onderwerp direct na het zomerreces in
commissieverband aan de orde komt met daarbij de opmerking dat op dat moment nog geen
onomkeerbare besluiten zijn genomen, trekt de fractie van Beter voor Den Helder haar motie in.
11. Motie over de toekomst van de pulsvisserij.
De fracties van het CDA en de VVD dienen een motie in (M 11) waarmee het college van
burgemeester en wethouders wordt opgedragen in goed overleg met de visserijsector en andere
relevante organisatie al het nodige te blijven doen om de toekomst van de pulsvisserij te waarborgen,
Op basis van de toezegging van wethouder Krijns dat het college van burgemeester en wethouders
de motie overneemt, trekken de indieners de motie in.
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Mevrouw Dol is alsnog in de gelegenheid gesteld een stemverklaring af te leggen over de ingetrokken
motie. Ze zegt dat in Wageningen en door het NIOZ momenteel onderzoek wordt gedaan naar de
gevolgen van pulsvisserij op de lange termijn. Ze zou liever de onderzoeksresultaten willen afwachten
voordat ze de inhoud van de motie kan steunen.
12. Motie over het realiseren van een overdekte en verwarmde wachtruimte bij het centraal
station.
De fractie van Beter voor Den Helder dient een motie in (M 12) waarmee het college van
burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
1. voor 1 november 2017 een overdekte en verwarmde wachtruimte bij het centraal station geopend
te hebben voor buspassagiers;
2. deze locatie te voorzien van werkende (led) schermen waarop de tijden van het busverkeer zijn te
volgen.
Wethouder Wagner ontraadt de motie omdat voor de gevraagde wachtruimte veel infrastructurele
beperkingen zijn en de provincie het bevoegde gezag is voor wat de (led) schermen betreft. Hij zegt
evenwel toe dat hij zich zal verdiepen in de vraag wat wél mogelijk is en dat hij de raad hierover zal
informeren. Op basis van deze toezegging trekt de fractie van Beter voor Den Helder haar motie in.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
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